
Az interjú Esztergomban készült, Várady Eszter 
otthonában. Bár a XXI. században készülhetne online is, de Rachel mereven bámult a messzeségbe, pedig 
Eszternek kijár az ünneplés, jómagam pedig szeretek a nem sokat látott. A tenger valahogy megnövelte, 
közelében lenni, derűt és nyugalmat árasztó személye miatt. kitágította a sötétséget. A parti fények alig 
A könyvtár az interjú ideje alatt „nyári szabadságon volt”, néhány méterre hatoltak be a vizet uraló 
mert az iskola, ahol ideiglenesen helyet kapott, nem tudta feketeségbe, de a kivilágított kis kápolna, 
biztosítani a portaszolgálatot. Ez a jelenség önmagában egy makulátlan fehér áldozatként emelkedett a 
tanulmányt érne. magasba a sötét ég alatt, elnyomva a kis település 

reszketeg fényeit. Megtámadták. Istenem, mit 
V.O.: Gratulálok a 40 éves jubileumhoz, ahhoz pedig kivált, kereshetnek rajta?
hogy ezt a negyven évet egy helyen, az esztergomi városi És visszajönnek… (a szerk.)
könyvtárban töltötted! Hűség és elhivatottság a javából!

V.E.: Köszönöm! Azt is, hogy gondoltál rám, a szakma V.O.: Mire emlékszel a legszívesebben?
részéről egyedüliként. Ugyan negyven év úgy telik el, hogy 
a munkával töltött napok szépen rakódnak egymásra… de V.E.: Mindenképpen olyan alkalmakra, amikor munkánk 
mégis… 40 év! érzékelhető eredménnyel járt. Végeredményben egy könyv 

beleltározása vagy kikölcsönzése is érzékelhető eredmény, 
V.O.: Jómagam tudom, hogy fele ennyi idő alatt is sok de én most olyasmire gondolok, mint pl. egy ifjúsági klub, 
mindenbe belekóstolhat egy könyvtáros. Te milyen amit a hetvenes években csinált Nagyfalusi Tibor, és a 
munkakörökben dolgoztál? város műszaki középiskolásai, akik nem voltak éppen a 

legnagyobb olvasók, lelkesen jártak oda, és beszélgettünk, 
V.E.: Sokféle munkakört betöltöttem, voltam gyermek- vitatkoztunk, könyvekről, képzőművészetről, filmekről. 
könyvtáros, ifjúsági könyvtáros, feldolgozó, zenei Vagy egy meseíró pályázat eredményhirdetése (egyik 
könyvtáros, olvasószolgálatos, gazdaságis. Vagy így, vagy valahai résztvevője máig nagy segítségem fenntartónk-
úgy, de minden út oda vezetett, amit a legjobban szerettem: nál…), vagy egy író-olvasó találkozó, ahol annyian 
a könyvekhez, filmekhez, zenéhez. vagyunk, hogy nem férünk be a könyvtárba, vagy egy 

egyszerű könyvtárbemutató, amely után egy egész osztály 
V.O.: Későbbre szántam a kérdést, de ha már itt tartunk, beiratkozik – és nem maradnak el, jönnek, újra és újra! Na, 
Esther G. Wood megkerülhetetlen. „Ő hogy érzi magát hát ezek szép emlékek. És nem csak emlékek. Ez a 
mostanság?” folyamatos jelen, valahogy így szeretném, szeretnénk ezt a 

munkát mindig csinálni. Közvetíteni. Adni. Felkelteni. 
V.E.: Nagyon jól, köszönöm! A nyár folyamán jelent meg a Fenntartani.
23. könyvem, „Soha” címmel az Underground Kiadó 
gondozásában. Misztikus, szerelmes és krimis.
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V.O.: Tudatos, véletlen vagy sorsszerű az, hogy mind a És szomorú jelenségnek, változásnak érzem a szakma 
negyven évet egy helyen töltötted? megosztottságát is, a szakmai vezetés nem mindig 

egyértelmű jelzéseit… De ez már más történet.
V.E.: Nem akartam elmenni sem Esztergomból, sem a 
könyvtárból, pedig több helyre is hívtak. Olyasmi volt ez az V.O.: Ennek tudatában mit üzennél a fiataloknak?
esztergomi könyvtárral, mint egy házasság, bár ez igazából 
csak most tudatosult bennem, hogy így megkérdezted… V.E.: Az idősek szívesen üzengetnek a fiataloknak, akik 

ezeket az üzeneteket természetesen nem veszik 
V.O.: Miben érzed a legnagyobb változást, a könyvtárakat megfelelőképp, csak akkor, ha már ők is idősebbekké 
és a könyvtárosokat illetően? válnak. De azért én is élek az idősek jogával, és azt üzenem 

nekik: maradjanak emberek, és ha nem tudják már, mi is az 
V.E.: Abban, hogy nem követik megfelelőképp a válto- az ember, ne csak a neten nézzenek utána…
zásokat… Ennek több oka van, a legföldhöz-ragadtabbak 
persze az anyagiak. De nem minden azon múlik. Tisztelet a V.O.: Tudom, hogy a kérdés banális, mégis fontos és 
kivételeknek, de úgy látom, a könyvtáros társadalom, főleg őszintén kíváncsi vagyok rá: Választanád-e ma ezt a 
az idősebb korosztály nem reagál megfelelőképp a hivatást.?
kihívásokra. Talán kényelemszeretetből, talán fásultságból, 
talán elkeseredésből – de bizony akad, hogy egyszerűen V.E.: Igen. Igen!
érdektelenségből, lustaságból, eddig is jó volt így, eztán is jó 
lesz felkiáltással. Régi jó ismerősöm, aki kényszerűen V.O.: Van, hogy egy hangsúly (egy írásjel) beszédesebb száz 
eltávolodott kicsit a szakmától, mondta nekem pár eszten- szónál… Köszönöm! További jó munkát, a munkához erőt 
deje: fél évre kitennék dolgozni, megélni minden könyvtá- és kitartást, és jó egészséget kívánok!
rost a vállalkozói világba. Visszatérvén a könyvtárossághoz 
máshogy néznék, értékelnék a munkájukat!
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